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SYSVAK

Oversikt 

Vaksinasjonsoversikt for pasienten vises i fanen SYSVAK som ligger under 
Medisiner/Behandlinger i journalen til pasienten.

Her finnes funksjoner for å

Innhente oppdatert informasjon om vaksinasjonsstatus for en pasient
Registrere ny vaksinasjon
Etterregistrere en vaksinasjon
Registrere en manglende vaksinasjon
Sletting av registreringer i SYSVAK

I PatientSky vil det for personer som er registrert med fullt fødselsnummer eller 
D-nummer gjøres automatisk søk etter vaksineinformasjon i SYSVAK.

For pasienter uten fødselsnummer eller D-nummer vil informasjonen bli 
opprettet og lagret lokalt, og kan senere sendes til SYSVAK dersom 
fødselsnummer eller D-nummer oppdateres for pasienten.

Se status fra SYSVAK

I oversiktsbildet kan du se status fra SYSVAK på hver enkelt oppføring. Status indikeres 
med farger og ikoner. Hold over ikonet for å se beskrivelse. 

Grønn: Oppføringen er registrert i SYSVAK (se eksempel). 
Rød: Oppføringen er avvist i SYSVAK.  
Hold over rød varseltrekant for å se forklaring (se eksempel).
Grå: Vaksinasjonen er registrert lokalt i PatientSky og ikke i SYSVAK (se eksempel). 
Oransje varseltrekant: Varsel angående registreringen (se eksempel). 
Info-ikon: Informasjon om registreringen (se eksempel).

https://i.ibb.co/p6qSBLG/Gr-nn-SYS.gif
https://i.ibb.co/DCD5GyL/Avvist-i-SYSVAK.gif
https://i.ibb.co/NZ8sfNj/lokal-registrering.gif
https://i.ibb.co/yWVKq3K/Varseltrekant-syys.gif
https://i.ibb.co/yS6t3ZM/infoikon.gif


Vaksinasjonsoversikten til pasienten. Status finner du under Behandlingsresultat.

Eksempel på grå status: lokalt registrert oppføring.

Bruk

 

Åpne journalen til pasienten, og gå til fanen for Medisiner/Behandlinger. Her finner du 
SYSVAK (se hvor).

Ved å klikke på handlingsikonet vises det om det gjøres et oppslag i SYSVAK, eller om 
oppslaget ikke er mulig å gjennomføre. Oppslaget tar ca 3-4 minutter, og skjer i bakgrunnen 
(se hvordan).  

Registrere ny vaksinasjon

https://i.ibb.co/fpDWrt9/A-pne-Sysvak.gif
https://i.ibb.co/T8r6Pcf/Innhent-info.gif


Registrering av ny vaksinasjon

Klikk på Ny registrering
Velg Vaksinasjon for vaksineringer satt på stedet, eller for å etterregistrere en 
vaksinasjon (se hvordan).

Legg til dato for når vaksinen er satt
Om vaksinen er satt på klinikken, eller ikke
Hvilken vaksine. Søk etter navnet eller trykk pil ned for å lete etter riktig vaksine. De 
er gruppert og du kan trykke på pilen ved navnet på gruppen for å finne flere 
detaljer (se hvordan).
Batchnummer
Notat (som kun er tilgjengelig lokalt for dere på klinikken, sendes ikke til SYSVAK)

Lagre dersom vaksinasjonen ikke skal sendes til SYSVAK enda 
eller 
Lagre og send, hvis vaksinasjonen skal sendes til SYSVAK med en gang.

Vaksinasjonen vises i oversiktsbildet sammen med andre registreringer fra SYSVAK (se 
eksempel).

Etterregistrere en vaksinasjon

For å etterregistrere en vaksinasjon, følg samme fremgangsmåte som beskrevet for 
registrering av ny vaksinasjon over. Sørg spesielt for følgende:

1. Tilbakedater vaksinasjonen riktig.

https://i.ibb.co/X7RDNjb/Ny-registrering.gif
https://i.ibb.co/nj7hkxN/Velge-vaksine.gif
https://i.ibb.co/D5SzRtd/Skjermbilde-2020-04-14-kl-13-58-45.png


2. Oppgi vaksinasjonsdokumentasjon (dette er strukturerte forhåndsdefinerte valg).

Lagre eller Lagre og send.

Registrering av manglende vaksinasjon

Klikk på Ny registrering
Velg Manglende vaksinasjon (se hvor).

Legg til dato for når registreringen av den manglende vaksinasjonen er gjort
Hvilken vaksinetype som mangler
Varighet på mangelen (dette er strukturerte forhåndsdefinerte valg)
Årsak til manglende vaksinering (dette er strukturerte forhåndsdefinerte valg)
Notat (som kun er tilgjengelig lokalt for dere på klinikken, sendes ikke til SYSVAK)

Lagre dersom informasjonen ikke skal sendes til SYSVAK enda 
eller 
Lagre og send, hvis informasjonen skal sendes til SYSVAK med en gang. 
 

Korrigere og slette registreringer som er oppført i SYSVAK

https://i.ibb.co/L540436/Skjermbilde-2020-04-14-kl-14-33-23.png


Korrigere registrering

Slette registrering

Har du behov for å korrigere en registrert oppføring,

1. Trykk på handlingsikonet ved siden av vaksinasjonen i listen (se hvor)
2. Velg Korriger registreringen
3. Gjør de ønskende endringene 
4. Trykk Oppdater eller Oppdater og send.

Ikke alle opplysninger er mulig å korrigere. Slett eventuelt oppføringen og send en ny.

Har du behov for å slette en registrert vaksinasjon,

1. Trykk på handlingsikonet ved siden av vaksinasjonen i listen (se hvor)
2. Trykk Slett registreringen
3. Klikk Bekreft i vinduet som dukker opp
4. Registreringen gråes ut i listen og slettes i SYSVAK

Skrive ut vaksineoversikt

Oversikten over vaksinene kan skrives ut. 

1. Trykk på handlingsikonet og Vaksinasjonsoversikt utskrift (se hvor).
2. Om du vil at oversikten skal inkludere registreringer som er slettet i SYSVAK, huk av i 

vinduet (se hvordan).
3. Skriv ut.

Ofte stilte spørsmål

 

https://i.ibb.co/7bX40r6/Korrigere.gif
https://i.ibb.co/BqT8vCB/Slette.gif
https://i.ibb.co/59FBP8t/Utskrift.gif
https://i.ibb.co/FhkXB75/Utskrift-2.gif


Det er ingen informasjon fra SYSVAK i listen, hva kan det skyldes? 
Informasjon fra SYSVAK kan kun hentes for pasienter med fullt fødselsnummer eller D-
nummer. Dersom pasienten kun er registrert med fødselsdato, vil du ikke få opp 
informasjon fra SYSVAK.

Hvordan informerer jeg om bivirkninger eller mistanke om bivirkninger? 
Eventuell melding om bivirkning eller mistanke om bivirkning kan ikke meldes elektronisk til 
SYSVAK, men skal sendes per post til Folkehelseinstituttet så snart den blir kjent for 
helsepersonell. Se veiledning hos FHI her: https://fhi.no/sv/vaksine/bivirkninger/melde-
bivirkning-vaksine/

Hvordan ser jeg at SYSVAK har mottatt informasjonen? 
Status fra SYSVAK ser du inne i SYSVAK-fanen i behandlingsoversikten til pasienten, under 
Behandlingsresultat.

https://fhi.no/sv/vaksine/bivirkninger/melde-bivirkning-vaksine/

